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1 
• de inhoud van de brief van 21 februari 2005 nummer CH2005.536 van de Commissie Cultuurh istorie met 

betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Piersonweg 5-6-7-8, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1232 nr. 5), 1233 (nr.6), 1234 ( nr. 7) en 1342 (nr. 8), welk 

ob·ect eigendom is ..:..;va::..:n.;..:;;;:=======----===-------=~=======::::-__, 

waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende beschrijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Piersonweg 5, 6, 7, 8 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een rij woonhuizen met 
kenmerken van de Amsterdamse Schoolstijl; 
2.de gevelinde ling nog grotendeels authent iek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog voor een groot deel intact zijn; 
4.het ambachte lijke vaardigheid vertoont in details als houtwerk en metselwerk; 
5.het aansluit op de voorname bebouwing rond het Van Bergen ljzendoornpark . 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project; 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord, maar dat door hen geen zienswijze is ingediend; 

het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengeno emde NotaCultuurhistorie; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Piersonweg 5-6-7-8, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1232, 1233, 1234 en 1342; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 17 ME 1 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 1 8 M F 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.6501, van 

17 MEI 2005 
monumentnummer 804 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Piersonweg 5-6-7-8 

omschrijving van het monumen t 

Piersonweg 5 (rechter pand) 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Woonhuis, het rechter pand van een rij van vier aan elkaar gebouwde woonhuizen, opgetrokken uit twee 
bouwlagen en een zolder, afgedekt door een mansardekap met aan de voorzijde dakschilden tegen de 
gevel, voorzien van rode tuile du nord. Het object vormt het rechter pand van een gespiegeld dubbel 
woonhuis (Piersonweg 5 en 6). De gevels zijn opgetrokken uit hoofdzakelijk bruin-gele baksteen in 
kruisverband . Langs de gevels loopt een plint van grauwe baksteen met een rollaag. De uitkragende 
dakgoot is wit geschilderd . 

De voorgevel aan de Piersonweg heeft op de begane grond rechts de entree in een portiek met een 
waarschijnlijk nog oorspronkelijke houten paneeldeur met een ruit en een bovenlicht en zijvenster met glas in 
lood. De deur is identiek aan de deur van Piersonweg 6. De linker zijwand van de portiek heeft een venster 
met bovenraam met glas in lood. De portiek heeft een stoep van enkele treden . Links van de deur is een 
venster met drie bovenramen met glas in lood. De hoekstijl van het venster bij de portiek is breed en evenals 
het kozijn wit geschilderd . Het venster heeft een gezamenlijke latei van gewassen sierbeton die doorloopt 
naar het buurpand (nr . 6). Boven de latei is een inspringende rollaag. Op de eerste verdieping is links eeA- . _ .. 
balkon, deels inpandig, met een gemetselde gebogen, met nr 6 gezamenlijke zijmuur. De gemetselde dichte 
balustrade is voorzien van een horizontale houten plantenbak met vier opvallende houten klossen . De 
achterwand van het balkon is wit geschilderd en heeft een opgeklampt deel. De dubbele balkondeuren zijn 
mogelijk nog oorspronkelijk en hebben een houten roedeverdeling en een zijvenster. De schuine rechter 
zijwand is voorzien van een deur. Rechts van het balkon is de gevel voorzien van rode pannen. In de gevel 
van de zolderverdieping is een nog oorspronkelijk houten dubbel venster met een brede middenstijl. De 
gevel wordt bekroond door een gedeelde gemetselde schoorsteen . 
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vervolg van de omschrijving Piersonweg 5-6-7-8 

De rechter zijgevel heeft op de begane grond een niet oorspronkelijke berging van lichte constructie. De 
gevel van de eerste verdieping is voorzien van vrijwel verticaal aangebrachte pannen met een uitkragende 
wit geschilderde houten gootlijst. Rechts tegen de achtergevel is een gemetselde schoorsteen. 

De achtergevel aan de Van Strijenstraat heeft op de begane grond links een deur in een recent 
uitgebouwde entree. Rechts daarvan is een dubbele terrasdeur met bovenlicht en vier zijvensters. Op de 
verdieping is een uitgebouwd balkon met een dubbele balkondeur en een zijvenster. De metalen balustrade 
van het balkon is recent. Links in de gevel is een enkel venster. In het dak is een nog oorspronkelijk 
dakraam naast een gedeelde gemetselde schoorsteen. 
interieur oorspronkelijke interieur is niet meer aanwezig. 

Voorgevel Piersonweg 8 (links) , 7 (midden) en 6 en 5 (rechts) 

Piersonweg 6 
Woonhuis, deel uitmakend van een rij van vier aan elkaar gebouwde woonhuizen, opgetrokl<en uit twee 
bouwlagen en een zolder, afgedekt door een mansardekap met aan de voorzijde dakschilden tegen de 
gevel, voorzien van rode tuile du nord. Het object vormt het linker pand van een gespiegeld dubbel woonhuis 
(Piersonweg 5 en 6). De gevels zijn opgetrokken uit hoofdzakelijk bruin-gele baksteen in kruisverband . 
Langs de gevels loopt een plint van grauwe baksteen met een rollaag. De uitkragende dakgoot is 
witgeschilderd. 

De voorgevel aan de Piersonweg heeft op de begane grond links de entree in een portiek met een 
waarschijnlijk nog oorspronkelijke houten paneeldeur met een ruit en een bovenlicht en zijvenster met glas
in- lood. De deur is grotendeels identiek aan de deur van Piersonweg 6. De rechter zijwand van de portiek 
heeft een venster met bovenraam met glas-in-lood, deze is voorzien van een voorzetraam. De portiek heeft 
een stoep van enkele treden. Rechts van de deur is een groot woonkamervenster met drie bovenramen met 
glas-in-lood, deze hebben voorzetramen . De hoekstijl van het venster bij de portiek is breed en evenals het 
kozijn wit geschilderd. Dit venster heeft een gezamenlijke latei van gewassen sierbeton die doorloopt naar 
het buurpand nr. 5. Boven de latei is een inspringende roll aag. Op de eerste verdieping is rechts een balkon , 
deels inpandig, met een gemetselde gebogen, met nr 5 gezamenli jke zijmuur . De gemetselde dichte 
balustrade is voorzien van een horizontale houten plantenbak met vier houten klossen. De achterwand van 
het balkon is wit geschilderd en heeft een opgeklampt gedeelte. De dubbele houten balkondeuren zijn wit 
geschilderd en hebben een zijvenster. De schuine linker zijwand is voorzien van een deur. Links van het 
balkon is de gevel voorzien van rode pannen. In de gevel van de zolderverdieping is een nog oorspronkelijk 
houten dubbel venster met een brede middenstijl. 
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vervolg van de omschrijving Piersonweg 5-6-7-8 

De gevel wordt bekroond door een gedeelde gemetselde schoorsteen. 
De achtergevel aan de Van Strijenstraat is vanaf de openbare weg slechts gedeeltelijk zichtbaar. Op de 

begane grond is onder meer een deur met een zijvenster en een dubbele terrasdeur met bovenlicht en vier 
zijvensters. Op de verdieping is een uitgebouwd balkon met een dubbele houten balkondeur en een 
zijvenster. De metalen balustrade van het balkon is recent. Rechts in de gevel is een enkel venster. In het 
dak is links een nog oorspronkelijk dakraam naast eern gedeelde gemetselde schoorsteen. Het grote 
dakraam rechts is van latere datum. 
interieur De oorspronkelijke granito vloer in de gang is nog aanwezig net als de lambrisering van tegels. Het 
orinele interieur van de bovenverdieping is verdwenen. 

Detail voorgevel Piersonweg 7 Detail zijgevel (links) voorgevel {rechts) Piersonwe g 8 

Piersonweg 7 
Woonhuis, deel uitmakend van een rij van vier aan elkaar gebouwde woonhuizen, opgetrokken uit twee 
bouwlagen en een zolder, afgedekt door een samengesteld zadeldak, voorzien van rode tuile du nord. De 
gevels zijn opgetrokken uit hoofdzakelijk bruin-gele baksteen in kruisverband. Langs de gevels loopt een 
plint van grauwe baksteen met een rollaag. De uitkragende gootlijst is donkerblauw geschilderd en langs de 
onderzijde wit. De voorgevel van dit woonhuis ligt teruggeschoven ten opzichte van nr 5 en 6 en wordt 
gekenmerkt door blokvormige in- en uitspringende volumes . 

De voorgevel aan de Piersonweg heeft op de begane grond links de entree in een portiek met een 
mogelijk nog oorspronkelijke donker geschilderde houten paneeldeur met een ruit en een bovenlicht en een 
z ijvenste r met glas in lood . De rechter zijwand van de portiek heeft een venster met bovenraam met glas in 
lood. De portiek heeft een stoep van enkele treden. Rechts van de deur is een groot woonkamervenster met 
drie bovenramen met glas in lood. De hoekstijl van het venster bij de portiek is breed en evena ls het kozijn 
wit geschilderd. Dit venster heeft mogenlijk een latei vat11 gewassen sierbeton met een inspringende rollaag. 
Op de eerste verdieping is links een balkon met een houten balkondeu r en zijvenster. De gemetselde dichte 
balustrade is aan de voor- en zijkant voorzien van een houten plantenbak met vier houten klossen. De 
rechter zijwand is voorzien van een venster dat doorloopt in de voorgevel. Rechts van het balkon is de gevel 
voorzien van drie vensters. In het dak is rechts een nog oorspronkelijke gemetselde schoorstee n die naar 
boven verjongt. Links van deze schoorsteen zijn een grote recente dakopbouw in de vorm van een soort 
vinkenest, en recente schoorsteenpijpen. 

De achtergevel aan de Van Strijenstraat is vanaf de openbare weg slechts gedeeltelijk zichtbaar. Op de 
begane grond is onder meer een deur met een zijvenster en een dubbele terrasdeur met bovenlicht en vier 
zijvensters. Op de verdieping zijn een niet oorspronkelijk balkon en enkele vensters. In het dak is een recent 
dakraam. 
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vervolg van de omschrijving Piersonweg 5-6-7-8 

interieur De oorspronkelijke gran ito vloer in de gang en keuken is nog aanwezig net als de lambrisering van 
tegels in de gang en de WC. Het trappenhuis is nog origineel. 

Piersonweg 8 (linker pand) 
Woonhuis, het linker pand van een rij van vier aan elkaar gebouwde woonhuizen, opgetrokken uit twee 
bouwlagen en een zolder, afgedekt door een mansardekap met aan de voorzijde dakschilden tegen de 
gevel, voorzien van rode tuile du nord. De gevels zijn opgetrokken uit hoofdzakelijk bruin-gele baksteen in 
kruisverband. Langs de gevels loopt een plint van grauwe baksteen met een rollaag. De geve ls zijn vanaf de 
openbare weg door begroeiing slechts gedeeltelijk waarneembaar. De beschrijving is voor een deel 
gebaseerd op de oorspronkelijke ontwerptekeningen. 

~,!~;1:~~- " ~ 
Achtergevel Piersonweg 5 (links) 6 en 7 (midden) en 8 (rechts) 

De voorgevel aan de Piersonweg heeft op de begane grond een entree in de zijwand van een risalerend 
rechter deel van de gevel. Links van de deur zijn twee kleine vensters met glas in lood. Rechts van de deur 
zijn in het vooruitgeschoven deel een venster met glas in lood, een klein venster en een dubbel venster met 
waarschijnlijk recente roedeverdeling en bovenramen. Langs de rand loopt een latei van gewassen 
sierbeton. Boven de latei is een inspringende rollaag. Op de eerste verdieping is rechts een balkon, met 
twee houten deuren met plastic frame als roedeverdeling en een venster . Rechts daarvan zijn nog enkele 
ramen. De gemetselde dichte balustrade is.voorzien van een horizontale houten plantenbak met vier houten 
klossen. Links van het balkon is de gevel voorzien van rode pannen met daarin een uitgespaard gedeelte 
voor een bijzonder houten venster dat diep terugligt in de gevel. In de gevel van de zolderverdieping is een 
nog oorspronkelijk houten dubbel venster met een brede middenstijl. 

De linker zijgevel heeft op de begane grond een serre met een dubbele terrasdeur en vier zijramen. Op 
de verdieping is in een met pannen bedekt deel een balkon met dichte balustrade en een houten plantenbak 
met klossen. In een licht uitgebouwd kozijn zijn dubbele balkondeuren. 

De achtergevel aan de Van Strijenstraat heeft op de begane grond twee dubbele vensters met een 
bovenraam . Op de verdieping zijn twee dubbele vensters met recente houten luiken. In het dak is links een 
recente dakkapel in de vorm van een soort vinkenest. Rechts is een nog oorspronkelijke gemetselde 
schoorsteen die naar boven verjongt. 
interieur De oorspronk elijke granito vloer in de keuken is nog aanwezig. 
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vervolg van de omschrijving Piersonweg 5-6-7-8 

Tuin Piersonweg 5, 6, 7, 8 
Rondom het object is een tuin. Nr 7 heeft in de voortu in een recente lage berging met een pannendak . Nr 8 
heeft aan de Piersonweg een recente carport. Aan de achterzijde zijn diverse tuinmuurtjes en lage bergingen 
langs een sloot. 

Bouwkundige staat: redelijk 

Datum opname foto's: september 2004 

:,;~~~;. 
Situatie 2004 

pagina 5 


